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Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-10-22 
Dnr 2015/0128-100 

Svar på motion nr 10/2015 från Michael Solander (Mp) - Handelspolicy 
för Österåkers kommun 

Sammanfattning 

Motionären föreslår i sin motion att en handelspolicy tas fram som en del av den nya 
översiktsplanen. Den ska även utgöra ett stöd i kommande detaljplanearbeten. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till att handels- och näringslivsfrågorna ingår i arbetet 
med den nya översiktsplanen, där underlag avses att tas fram och riktlinjer ska formuleras. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2015-10-09 

Mfchaela fletcher Mithaefa-Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Charlotte Hedlund 
Datum 2015-10-26 
Dnr KS 2015/0128-100 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 10/2015 från Michael Solander (MP) 
"Handelspolicy för Österåkers kommun" 

Sammanfattning 
I motionen "Handelspolicy för Österåkers kommun" föreslås att en handelspolicy tas fram, att den 
utgör en del av den nya översiktsplanen samt att den ska främja en hållbar utveckling. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses härmed vara besvarad med hänvisning till att handels- och näringslivsfrågorna ingår 
i arbetet med den nya översiktsplanen. 

Bakgrund 
Michael Solander (MP) har i en motion föreslagit att en handelspolicy tas fram som en del av den 
nya översiktsplanen. Den ska även utgöra ett stöd i kommande detaljplanearbeten. 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att en handelspolicy tas fram, att den utgör en del av den nya 
översiktsplanen samt att den ska främja en hållbar utveckling. 

Förvaltningens slutsatser 
Handels- och näringslivsfrågorna ingår i arbetet med den nya översiktsplanen. Underlag avses att tas 
fram och riktlinjer ska formuleras. Översiktsplanen ska utgöra ett stöd för kommande 
detaljplanearbeten samt främja en hållbar utveckling av kommunen. 

Bilagor 
1. Motion nr 10/2015. 

David Lanthen 

/ 

Samhällsbyggnadschef 
David Lanthen 
Tf. Planchef 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -03- ! 6 

Motion till Kommunfullmäktige 
2015-03-10 

Handelspolicy för Österåkers kommun 

Utveckling och exploatering i Österåkers kommun går med en rasande fart. 
Även om det är privata markägare och exploatörer som står för största delen av denna exploatering så 
måste kommunen ha klara spelregler och utnyttja sitt planmonopol när det behövs. 

Österåkers kommun inleder nu sitt arbete med att fram en ny Översiktsplan och som kanske är det 
viktigaste beslut vi kommer att ta under mandatperioden. 
I samband med detta arbete så vill Miljöpartiet att vi även tar fram en handelspolicy som sedan blir en 
del av den nya Översiktsplanen. 
Policyn ska även fungera som stöd i kommande detaljplanearbete. 

Detta för att ge stöd och vägledning för kommunen i samhällsplanering och agerande i samband med 
nyetablering och större förändringar som rör den fysiska miljön i Österåker. 
Policyn ska fungera som stöd för kommunala beslut som rör handel, skapa goda och långsiktiga 
förutsättningar för handelns aktörer genom att beskriva hur kommunen prioriterar och agerar i 
lokaliserings- och exploateringsfrågor, redovisa grundläggande principer för hur handelsstrukturen bör 
utvecklas och inte minst främja en hållbar utveckling. 
Policyn bör följas upp med riktlinjer och mer konkreta ställningstaganden. 

Mot bakgrund av detta föreslås Kommunfullmäktige besluta 

Att Österåkers kommun tar fram en handelspolicy 
Att handelspolicyn blir en del av den nya Översiktsplanen 
Att handelspolicyn ska främja en hållbar utveckling 

Michael Solander 
Miljöpartiet de Gröna 


